ŽIADOSŤ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ
PRÍSPEVOK Z PROGRAMU ROZVOJA
VIDIEKA SR 2007 – 2013, OPATRENIE 3.5
ZÍSKAVANIE ZRUČNOSTÍ, OŽIVOVANIE
A VYKONÁVANIE INTEGROVANÝCH
STRATÉGIÍ ROZVOJA ÚZEMIA
A. ŽIADATEĽ
1. Informácie o konečnom prijímateľovi (oprávnenom žiadateľovi)
Obchodné meno1
Obec (mesto)
Sídlo právnickej
osoby

Ulica/číslo domu
PSČ

Tel. č.:

Fax č.:

e-mail:
IČO

DIČ

Platca DPH

áno

nie

Forma účtovníctva

jednoduché

IČ-DPH
podvojné

Právna forma2
Adresa na
doručovanie
písomností

Obec (mesto)
Ulica/číslo domu
PSČ
Meno a priezvisko

Kontaktná osoba
pre projekt

Tel. č.:

Fax č.:

Mobil

e-mail:

2. Výška žiadaného finančného príspevku
Názov
zdroja
financovania
oprávnených výdavkov
Požadovaná výška finančného
príspevku z verejných zdrojov

3

% z oprávnených
výdavkov

Rozpočet v SKK

100

3. Oblasť podpory
Cieľ Konvergencie 4
Ostatné oblasti5
Cieľ Konvergencia a Ostatné oblasti6
Spôsob financovania

Refundácia
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B. PROJEKT
1. Názov projektu

2. Priradenie projektu k programovej štruktúre
Názov programu

Program rozvoja vidieka SR 2007 – 2013

Číslo osi

3

Názov opatrenia

3.5 Získavanie zručností, oživovanie a vykonávanie integrovaných stratégií
rozvoja územia

3. Časový predpoklad realizácie
Predpokladaný začiatok realizácie projektu (mm.rrrr)
Predpokladané ukončenie realizácie projektu (mm.rrrr)
4. Miesto realizácie projektu7
VÚC (kraj)

Okres

Obec

5. Ciele projektu8

6. Predmet projektu9

7. Splnenie kritérií spôsobilosti10

8. Obstarávanie
Predmet obstarania

Obstarávanie 11
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C. ZOZNAM ČLENOV VEREJNO – SÚKROMNÉHO PARTNERSTVA
NÁZOV VEREJNO – SÚKROMNÉHO PARTNERSTVA:
CELKOVÝ POČET ČLENOV VEREJNO – SÚKROMNÉHO PARTNERSTVA:
SUBJEKTY ZASTUPUJÚCE VEREJNÝ SEKTOR (V %):
P.Č.

NÁZOV SUBJEKTU

12

FO/PO

13

SUBJEKTY ZASTUPUJÚCE SÚKROMNÝ SEKTOR (V %):
14

SÍDLO/ADRESA

IČO
(DÁTUM NARODENIA)15

SEKTOR
16
V/S/O

ZÁSTUPCA SUBJEKTU PRE VEREJNO –
17
SÚKROMNÉ PARTNERSTVO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
XX18
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D. SÚHLAS VŠETKÝCH OBCÍ SO ZARADENÍM DO ÚZEMIA PÔSOBNOSTI VEREJNO – SÚKROMNÉHO PARTNERSTVA A OBOZNÁMENÍM SA SO
ZÁMEROM VYPRACOVANIA INTEGROVANE STRATÉGIE ROZVOJA ÚZEMIA

21

POČET OBYVATEĽOV

20

NÁZOV OBCE

potvrdzujúce súhlas obce
so zaradením do územia
verejno–súkromného
partnerstva
potvrdzujúce oboznámenie
sa so zámerom
vypracovania
Integrovanej stratégie
rozvoja územia

KATEGÓRIA

P. Č.

DÁTUM
A ČÍSLO UZNESENIA

NÁZOV VEREJNO – SÚKROMNÉHO PARTNERSTVA:
CELKOVÝ POČET OBYVATEĽOV VEREJNO-SÚKROMNÉHO PARTNERSTVA19:

POTVRDENIE PRAVDIVOSTI ŠTATURÁROM OBCE

MENO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
XX18.
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DÁTUM/PODPIS/PEČIATKA

E. MONITOROVACIE UKAZOVATELE
PREDPOKLADANÝ TYP, POČET AKCIÍ A POČET ÚČASTNÍKOV AKCIÍ
Aký je predpokladaný počet, zameranie plánovaných akcií a predpokladaný počet účastníkov akcií
v rámci Vášho projektu?
TYP AKCIE (vyberte typy akcií, ktoré sa budú
POČET AKCIÍ
POČET ÚČASTNÍKOV AKCIÍ
realizovať)
Štúdia daného územia
Opatrenia na získanie informácií o území
a Integrovanej stratégií rozvoja územia
Vzdelávanie zamestnancov zapojených do
prípravy Integrovanej stratégie rozvoja
územia
Propagačné podujatia zamerané na
prístup Leader
Ostatné akcie
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F. POVINNÉ PRÍLOHY K ŽIADOSTI
Por. č.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Prílohy, ktoré je konečný prijímateľ (oprávnený žiadateľ) povinný predložiť ku dňu
podania ŽoNFP na regionálne pracovisko PPA

Áno/Nie
/Nie je
potrebné

Stanovy združenia s vyznačením dňa registrácie Ministerstvom vnútra SR (úradne
osvedčená fotokópia)
Tabuľkovú časť projektu vo formáte Excel v tlačenej a v elektronickej forme (pozri ŽoNFP,
časť G).
Mapa územia verejno – súkromného partnerstva, zobrazujúca všetky obce spadajúce do
územia pôsobnosti verejno – súkromného partnerstva.
Mapa územia verejno – súkromného partnerstva zobrazujúca kraje, do ktorých územie
spadá alebo s nimi susedí.
Splátkový kalendár potvrdený veriteľom v prípade, ak má konečný prijímateľ (oprávnený
žiadateľ) záväzky voči štátu po lehote splatnosti (definované v Usmernení pre administráciu
osi 4 Leader).
Zmluva o vedení bankového účtu konečného prijímateľa (oprávneného žiadateľa) alebo
potvrdenie banky o vedení bankového účtu konečného prijímateľa (oprávneného žiadateľa
vrátane uvedenia čísla bankového účtu (fotokópie).

Obstarávanie tovarov a služieb

7.

8.

Doklady súvisiace s vykonaním verejného obstarávania v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov:
– víťazná cenová ponuka (originál alebo úradne osvedčená fotokópia);
– doklad, ktorý oprávňuje vybraného dodávateľa dodávať tovar alebo poskytovať
službu (fotokópiu), s výnimkou dodávateľov zapísaných v zozname podnikateľov,
ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie (v tom prípade predloží doklad o zápise
v zozname podnikateľov – originál alebo úradne osvedčenú fotokópiu);
– záznam z vyhodnotenia ponúk so zdôvodnením výberu víťaznej cenovej ponuky
(fotokópia);
– čestné vyhlásenie vybraného dodávateľa, že nie je v likvidácii, neprebieha voči nemu
konkurzné konanie (originál alebo úradne osvedčená fotokópia;
– zmluva o dodávke tovarov a/alebo poskytnutí služieb uzatvorená s dodávateľom
(fotokópia) alebo v prípade obstarania prostredníctvom lízingu lízingovú zmluvu
s lízingovou spoločnosťou (fotokópia);
– preukaz o odbornej spôsobilosti odborne spôsobilej osoby pre verejné obstarávanie
(fotokópia);
– potvrdenie odborne spôsobilej osoby pre verejné obstarávanie s úradne osvedčeným
podpisom o tom, že verejné obstarávanie zákaziek na dodanie tovarov a/alebo
poskytnutie služieb, ktoré sú predmetom projektu bolo vykonané v súlade so
zákonom č. 25/2006 Z. z. s uvedením metódy verejného obstarávania a citovaním §,
podľa ktorého žiadateľovi vyplynula povinnosť obstarávať (originál alebo úradne
osvedčená fotokópia).
Doklady súvisiace s obstarávaním zákaziek na dodanie tovarov a/alebo poskytnutím
služieb v prípade, že žiadateľ nie je povinný postupovať v zmysle zákona č. 25/2006 Z.
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
V prípade, ak predpokladaná hodnota oprávnených výdavkov na dodanie tovarov
a/alebo poskytnutie služieb je rovnaká alebo vyššia ako 10 000 EUR bez DPH:
tri kompletné cenové ponuky od rôznych dodávateľov – pozri Príručku pre žiadateľov
o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z programu rozvoja vidieka SR 2007 –
2013 (ďalej len „Príručka“), kapitolu 3. Príjem a administrácia ŽoNFP, bod 3.2 Usmernenie
postupu žiadateľov pri obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb (originály alebo
úradne osvedčené fotokópie, okrem prípadov uvedených nižšie), z ktorých musí každá
obsahovať:
– cenovú ponuku potvrdenú dodávateľom vrátane rozpočtu členeného podľa položiek;
– doklad, ktorý oprávňuje dodávateľa dodávať tovar a/alebo poskytovať službu
(fotokópia);
– čestné vyhlásenie dodávateľa, že nie je v likvidácii a neprebieha voči nemu
konkurzné konanie;
–
záznam z vyhodnotenia ponúk so zdôvodnením výberu víťaznej cenovej ponuky;
– zmluvu o dodávke tovarov a/alebo poskytnutí služieb uzatvorenú s dodávateľom
vrátane ceny (fotokópia).
V prípade, ak je predpokladaná hodnota oprávnených výdavkov nižšia ako 10 000
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EUR bez DPH:
kompletnú cenovú ponuku vybraného dodávateľa – pozri Príručku, kapitolu 3. Príjem
a administrácia ŽoNFP, bod 3.2 Usmernenie postupu žiadateľov pri obstarávaní tovarov,
stavebných prác a služieb (originál alebo úradne osvedčená fotokópia), ktorá musí
obsahovať:
– cenovú ponuku potvrdenú dodávateľom;
– doklad, ktorý oprávňuje dodávateľa dodávať tovar a/alebo poskytovať službu
(fotokópia);
– čestné vyhlásenie dodávateľa, že nie je v likvidácii a neprebieha voči nemu
konkurzné konanie;
– zmluvu o dodávke tovarov a/alebo poskytnutí služieb uzatvorenú s dodávateľom
vrátane ceny dodávky (fotokópia).
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G. ČESTNÉ VYHLÁSENIE KONEČNÉHO PRIJÍMATEĽA (OPRÁVNENÉHO ŽIADATEĽA)
Ja, dolu podpísaný konečný prijímateľ (oprávnený žiadateľ)22 ................, narodený dňa
......................... v .............................................čestne vyhlasujem, že:
– všetky informácie obsiahnuté v ŽoNFP (t. j. formulár ŽoNFP, prílohy k ŽoNFP, zoznam
príloh k ŽoNFP) sú pravdivé a úplné;
– údaje uvedené vo formulári ŽoNFP sú zhodné s údajmi uvedenými v prílohách k ŽoNFP;
– všetky úradne neosvedčené fotokópie predložené v rámci ŽoNFP súhlasia s originálmi;
– projekt budem realizovať v zmysle predloženej ŽoNFP a zmluvne dohodnutých podmienok;
– na uvedený projekt som nežiadal inú pomoc z EÚ ani z národných zdrojov;
– nemám v čase podania ŽoNFP záväzky po lehote splatnosti s výnimkou splátkových
kalendárov potvrdených veriteľom voči:
o správcovi dane v zmysle zákona č. 511/1992 o správe daní a poplatkov a o zmenách v
sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov (splnenie
daňových povinností) okrem záväzkov voči obciam v zmysle zákona č. 582/2004
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady (netýka sa dane z nehnuteľnosti),
o Sociálnej poisťovni za všetkých zamestnancov,
o všetkým zdravotným poisťovniam zamestnancov,
o Správe finančnej kontroly,
o Pôdohospodárskej platobnej agentúry.
– združenie nie je v likvidácii, neprebieha voči nemu konkurzné konanie na majetok, ktorý je
predmetom projektu, neprebieha exekučné konanie;
– výdavky na vypracovanie integrovanej stratégii rozvoja územia, PHSR alebo iných
strategických dokumentov daného územia (získavanie údajov, štúdie, podkladové
materiály, analýzy, mapovanie územia), neboli financované z iných zdrojov (napr. VÚC, TP
SAPARD, štrukturálne fondy a pod.);
– bez zbytočného odkladu písomne oznámim PPA všetky prípadné zmeny týkajúce sa
ŽoNFP ako aj konečného prijímateľa (oprávneného žiadateľa), ktoré nastanú v čase od
podania ŽoNFP po uzavretie Zmluvy o poskytnutí NFP, resp. vyradenia projektu.
V prípade, že predkladaný projekt bude schválený, tak:
– súhlasím s pravidelným monitorovaním projektu;
– budem archivovať všetky účtovné dokumenty súvisiace s realizáciou projektu po dobu 5
rokov od ukončenia projektu;
– dávam súhlas na výkon kontroly príslušným kontrolným orgánom SR a EK.
Konečný prijímateľ (oprávnený žiadateľ) podpisom tohto čestného vyhlásenia podľa ustanovenia § 11,
ods. 1, písmena a) zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (nehodiace sa prečiarknite)
– udeľuje súhlas
– neudeľuje súhlas
so sprístupnením informácií a dokladov, ktoré sú súčasťou spisu projektu.

Som si vedomý možných trestných následkov a sankcií v prípade uvedenia nepravdivých alebo
neúplných údajov, ktoré vyplývajú z ustanovení § 225 ods. 1 zákona č. 300/2005 Z. z. (Trestného
zákona). Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú
uvedených údajov a skutočností.
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Meno a priezvisko, titul konečného prijímateľa (oprávneného žiadateľa) (štatutárneho zástupcu)
..........................................................................
Podpis konečného prijímateľa (oprávneného žiadateľa) (štatutárneho zástupcu)
....................................................................................................
Miesto ....................................................................
Dátum ....................................................................
Úradné osvedčenie podpisu konečného prijímateľa (oprávneného žiadateľa)
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H. TABUĽKOVÁ ČASŤ PROJEKTU VO FORMÁTE EXCEL23
ČASOVÝ HARMONOGRAM PREDKLADANIA ŽIADOSTÍ O PLATBU
OPRÁVNENÉ VÝDAVKY PROJEKTU24
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H. ŠTATUTÁRNY ZÁSTUPCA KONEČNÉHO PRIJÍMATEĽA (OPRÁVNENÉHO ŽIADATEĽA)25
Meno, priezvisko, titul
Miesto
Dátum
Podpis

Pečiatka

I. PRIJATIE PROJEKTU NA RP PPA (vypĺňa PPA)
Regionálne pracovisko PPA
Zodpovedný zamestnanec
(Meno, priezvisko)
Podpis
Dátum prijatia žiadosti
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Vysvetlivky
1

Názov verejno-súkromného partnerstva musí byť uvedený v súlade s názvom v stanovách
označených dňom registrácie Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.
2
Právna forma – štátne, príspevkové, rozpočtové, verejno-právne, neziskové organizácie,
občianske a záujmové združenia, profesijné komory.
3
Predpokladané zdroje financovania oprávnených výdavkov projektu uviesť v SKK na dve desatinné
miesta.
4
Vyznačí konečný prijímateľ (oprávnený žiadateľ), ktorý realizuje projekt v oblasti cieľa Konvergencie.
5
Vyznačí konečný prijímateľ (oprávnený žiadateľ), ktorý realizuje projekt v Ostatných oblastiach.
6
Vyznačí konečný prijímateľ (oprávnený žiadateľ) „zmiešaného“ verejno-súkromného partnerstva,
ktorý musí predložiť samostatne ŽoNFP pre oblasti cieľa Konvergencia a samostatne pre Ostatné
oblasti z dôvodu rozdielneho financovania z EÚ a SR, pričom výstupom bude spoločná Integrovaná
stratégia rozvoja územia.
7
V prípade realizácie projektu na viacerých miestach uviesť všetky miesta realizácie projektu.
8
Konečný prijímateľ (oprávnený žiadateľ) uvedie konkrétne ciele, ktoré chce realizáciou projektu
dosiahnuť. Stručne opíše, ako súvisia s cieľmi programu a opatrenia. Opis nemá byť všeobecný,
má vychádzať z konkrétneho zámeru konečného prijímateľa (oprávneného žiadateľa).
9
Konečný prijímateľ (oprávnený žiadateľ) uvedie podrobný opis činností na dosiahnutie cieľov
projektu, zdôvodnenie potreby realizácie projektu.
10
Konečný prijímateľ (oprávnený žiadateľ) uvádza splnenie predpísaných kritérií spôsobilosti v zmysle
Usmernenia pre administráciu osi 4 Leader, kapitoly 4. Opatrenie 3.5 Získavanie zručností,
oživovanie a vykonávanie integrovaných stratégií rozvoja územia, pre príslušné opatrenie podľa
predmetu projektu, vrátane doplnenia odkazov na body v Žiadosti o poskytnutí NFP a prílohy, ktoré
deklarujú ich splnenie.
V prípade kritéria spôsobilosti č. 2, písm. b) – odkaz na tabuľku v ŽoNFP, časti C. Zoznam členov
verejno-súkromného partnerstva.
V prípade kritéria spôsobilosti č. 3, druhá a tretia odrážka – odkaz na tabuľku v ŽoNFP, časti D.
Súhlas všetkých obcí so zaradením do územia pôsobnosti verejno – súkromného partnerstva
a oboznámením sa so zámerom vypracovania integrovane stratégie rozvoja územia; štvrtá odrážka
– odkaz na ŽoNFP, prílohu č. 3 Mapa územia verejno – súkromného partnerstva, zobrazujúca
všetky obce spadajúce do územia pôsobnosti verejno – súkromného partnerstva a prílohu č. 4
Mapa územia verejno – súkromného partnerstva zobrazujúca kraje, do ktorých územie spadá alebo
s nimi susedí; piata odrážka - odkaz na tabuľku v ŽoNFP, časti C. Zoznam členov verejnosúkromného partnerstva.
11
Uviesť § zákona č. 25/2006 Z. z., v zmysle ktorého bol konečný prijímateľ (oprávnený žiadateľ)
povinný obstarávať a typ zadávanej zákazky.
12
Názov subjektu u právnických osôb musí byť uvedený presne v súlade s výpisom z Obchodného
registra a/alebo Živnostenského registra a/alebo Registra pozemkových spoločenstiev a/alebo
osvedčením o vykonávaní činností ako samostatne hospodáriaci roľník a pod.) u obcí sa uvádza
názov obce. Pri fyzických osobách sa uvedie priezvisko, meno a titul.
13
FO – fyzická osoba, PO – právnická osoba.
14
Vyplniť údaj deklarujúci pôsobenie v území verejno-súkromného partnerstva (sídlo v prípade
právnickej osoby, miesto podnikania v prípade fyzickej osoby, prevádzku podniku, adresu trvalého
pobytu alebo prechodného pobytu fyzickej osoby).
15
U právnických osôb sa uvádza Identifikačné číslo. U fyzických osôb sa uvádza rodné číslo.
16
Verejný sektor (V) - subjekty ústrednej správy (štátne rozpočtové organizácie, štátne príspevkové
organizácie, iné subjekty, ktoré sú zapísané v registri organizácií vedených Štatistickým úradom SR
podľa § 19 až 21 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení zákona č. 215/2004 Z. z.),
subjekty územnej samosprávy. Súkromný sektor (S) - subjekty, ktoré nespadajú pod definíciu § 3
zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy (fyzické osoby, právnické
osoby). Občiansky, mimovládny sektor, občania - (O).
17
V prípade právnickej osoby je potrebné uviesť štatutárneho zástupcu, resp. povereného zástupcu.
18
Počet riadkov je možné podľa potreby pridávať s tým, že na každej strane musí byť uvedený názov
verejno-súkromného partnerstva a číslovanie strán.
19
Uviesť celkový počet obyvateľov na území verejno-súkromného partnerstva okrem obcí s počtom
obyvateľov nad 20 000, ktoré sa do celkového počtu obyvateľov nezapočítavajú.
20
V stĺpci sa vyznačí: IP – inovačný pól rastu, KP – kohézny pól rastu, OO – obec mimo pólov rastu.
Definícia jednotlivých kategórií spolu so zoznamom obcí je uvedená v Rozhodnutí ministra výstavby
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a regionálneho rozvoja SR č. 3/2007 zo 6. júna 2007, ktorým sa stanovuje Zoznam pólov rastu pre
Národný strategický referenčný rámec na roky 2007 – 2013. Rozhodnutie je zverejnené na
internetovej stránke Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR (www.build.gov.sk).
21
Údaje budú prevzaté zo Štatistického úradu za posledný vyhodnotený kalendárny rok.
22
Štatutárny zástupca verejno – súkromného partnerstva.
23
Vypracovanú tabuľkovú časť predkladá konečný prijímateľ (oprávnený žiadateľ) v tlačenej
a v elektronickej podobe. Tlačenú verziu zväzuje do formulára za časť G Tabuľková časť projektu
vo formáte Excel.
24
Vypĺňa Tabuľky č. 14a) – 14f) podľa počtu rokov realizácie projektu.
25
V zmysle registra podľa druhu organizácie.
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